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જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 

ઉમેદવારો માટની ચુનાઓ 

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES 

હરાત માકં ૧૨/૨૦૨૧-૨૨ ુનીયર કલાક(વહ વટ/ હસાબ)  

પધા મક પર ા તાર ખઃ- ૨૯-૦૧-૨૦૨૩ 

પર ાનો સમયઃ- સવાર ૧૧-૦૦ થી ૧૨-૦૦ કલાક 

1 આ પધા મક લે ખત પર ામા ંઆપનો વેશ મડંળની હર ખબર અને તેને સબંિંધત ચુનાઓને આધાર આપે 

ઓન લાઇન ભરલ અર પ માનંી િવગતોની કોઇ પણ કારની ચકાસણી કયા િસવાય તેમજ તે હઠળના ડ કલેરશનના 

ખરાપણાની આધીન રહ ને ોવીઝનલ વેશ આપવામા ંઆવે છે. ભિવ યમા ંઆપના અર પ  અને ડકલેરશનમા ં

િત જણાયે મડંળ વારા આપને કોઇ પણ તબકક ગેરલાયક ઠરાવવામા ંઆવી શકશે. 
2 પર ાખડંમા ંઉપ થત થવા માટ ઉમેદવાર ઓજસની વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરલ કોલ લેટર કમ વેશપ મા ં

પોતાનો કલર ફોટો ચોટાડ  સાથે અ કુ લાવવાનો રહશે,અ યથા આ પર ામા ંબેસવા દવામા ંઆવશે નહ . ઓનલાઇન 

અર મા ં વો ફોટો અપલોડ કરલ હોય ત ૃન તેવો જ ફોટો હાજર પ કમા ંચ ટાડવો ફર યાત છે. 

3 આપને ફાળવેલ ઉપરોકત પર ા ક ના ુ ય વેશ ાર ખાતે પર ાના દવસે સવાર ૯:૩૦ કલાક ઉપ થત થવા ુ ં

રહશે. અને આપને ફાળવેલ વગખડંમા ંઆપની બેઠક ઉપર ૧૦:૧૫ કલાક હાજર થવા ુ ંરહશે.   

4 પર ા શ  થયા પછ થી કોઇ પણ ઉમેદવારને પર ા ક મા ં વેશ મળ  શકશે નહ  તથા આ હ લુ ી પર ા હોવાથી 

પ  લખવાનો સમય રુો ન થાય યા ં ધુી કોઇ પણ ઉમેદવાર પર ાખડં છોડ  શકાશ ેનહ . 

5 બે ચમાક ડ સએબીલીટ  અને લેખન મતાની મયાદા ધરાવતા દ યાગં ઉમેદવારો મને લ હયા/વાચકની િુવધાની 

જ ુર યાત હોય તેવા ઉમેદવારોએ મડંળની વેબસાઇટ https://gpssb.gujarat.gov.in  ઉપર આ ગેની ચુના જુબ 

 જ લામા ંપર ા હોય તે જ લાના નાયબ જ લા િવકાસ અિધકાર નો સપંક કર , જ ુર યાત જુબના આધાર રુાવા 

અર  કર ને લ હયા/વાચક રાખવા માટની વૂ મં ુર  મેળવી લેવાની રહશે.મં ુર  વગર લ હયા/વાચક ની િુવધા 

મળશે ન હ. 

6 પર ામા ં હાજર  આપતી વખતે ઉમેદવારની ઓળખ માટ ઇલેકશન કાડ, ાઇવ ગ લાયસ સ,પાનકાડ અથવા 

આધારકાડ પૈક  કોઇપણ એક ફોટો ઓળખપ  અસલમા ંઉમેદવાર સાથે રાખવા ુ ંરહશે,  વગિનર ક માગેં યાર 

બતાવવા ુ ંરહશે. 

7 ઉમેદવારને પર ાખડંમા ં  જવાબપ (OMR Sheet)  આપવામા ં આવશ ે, તેની ઉપર િનયત કરલ જ યાએ ઉમેદવાર 

સહ  ઉપરાતં પોતાના ડાબા હાથના ુઠંા ુ ંિનશાન (થ બ ઇ ેશન)  પણ ફર જયાતપણે લગાવવાનો રહશે. ુઠંા ુ ં

િનશાન લગા યા બાદ ઉમેદવારોને પોતાનો ુઠંો ુમાલની મદદથી યો ય ર તે સાફ કર  દવા સલાહ આપવામા ંઆવે 

છે, થી તે  ુશાહ ુ ંિનશાન OMR શીટ ઉપર બી  જ યાએ પડ ન હ. 

8 OMR ઉ રપ  ઉપર ઉમેદવાર વહ તે િનયત જ યાએ EXAM NAME અને EXAM DATE લખી િનયત જ યાએ 

પોતાની સહ  કરવાની રહશે તેમજ OMR ઉ રપ  ઉપર ઇ વી લેટર (વગિનર ક) ની સહ  કરવામા ંઆવે તે જોવા ુ ં

રહશે. ઉમેદવારની સહ  નહ  હોય તો તેવા OMR ઉ રપ ની ચકાસણી કરવામા ંઆવશે નહ . 

9 આ પર ાના પ ુ ં ઉ રપ  OMR (ઓ ટ કલ માક ર ડ ગ) પ ધિત ુ ં રહશે. ઉમેદવારોએ તેમા ં બેઠક માકં 

કડામા ંદશાવવાનો રહશે તથા ઉ રપ મા ં  તે ના મ સામે દશાવેલ ઉ ર A B C D  E પૈક  યો ય જવાબના 

ખાનામા ંO મા ં /ુ લેક બોલ પેનથી સં ણૂ    ●   આ માણે ૂટં ને યો ય જવાબ દશાવવાનો રહશ.ેદરક ના 
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જવાબોમા ંએક િવક પ ‘E’ NOT Attempted રહશે.ઉમેદવાર કોઇ નો જવાબ આપવા ઇ છતા ન હોય તો E િવક પ 

પસદં કરવાના ક સામા ંનેગેટ વ માક ગ લા  ુપડશે નહ . 

10 OMR પ ધિતથી ઉતરપ મા ંજવાબો લખતા પહલા તે ગેની ઉ રપ  OMR અને પ  ઉપર આપેલી ચૂનાઓ 

અ કૂપણે વાચંવી, પછ  જ જવાબો લખવા, OMR ઉતરપ મા ં વહ તે બેઠક માકં, ુ તકા નબંર કડામા ંતથા 

ુ તકા કોડ(A,B,C,D,E,F પૈક   સીર ઝ ુ ં પ  ઉમેદવારને મળેલ હોય તે) ે  અ રમા ંદશાવવાનો રહશે. 

અ યથા િત કુત ઉતરપ  OMR રદ ગણીને કો ટુર ચકાસશ ેનહ , ની જવાબદાર  ઉમેદવારની રહશે. ઉ રપ  

ઉપર અ ય કોઇ લખાણ ક ઓળખ ગેના ચહન કરવા નહ  અ યથા ઉમેદવારને મડંળ વારા ગેરલાયક ઠરાવવામા ં

આવશે. 

11 OMR પ ધિતથી ઉ રપ ોના ુ યાકંન માટ આપના સાચા-ખોટા જવાબ, એક કરતા વ  ુિવક પો દશાવેલ જવાબ, 

છેકછાક, અ ુ ુ ટુલ વ ળુ તથા છોડ  દ ધેલ જવાબોને યાનમા ંલઇને ખોટા,છેકછાકવાળા, અ ુ ુ ટુ  ુવ ળુ,એકથી 

વ  ુિવક પો દશાવેલ તથા છોડ  દ ધેલ જવાબના ણુ ુ ં ુ યાકંન ુ તકામા ંઆપવામા ંઆવેલ ચુનાઓ જુબ 

(માઇનસ પ ધિતથી) કરવામા ંઆવશ.ે યેક ખોટા જવાબ, ખાલી છોડલ જવાબ,છેકછાક , અ ુ ુ ટુ  ુવ ળુ,ક એક 

કરતા વ  ુિવક પ માટ યેક જવાબદ ઠ ૦.૩૩ માઇનસ ણુ કાપવામા ંઆવશે. 

12 ઉતરપ મા ંલખવા માટ /ુ લેક રંગની બોલ પેનનો જ ઉપયોગ કરવો.અ ય રંગની બોલપેનનો ઉપયોગ િતબિંધત 

છે.પે સલનો ઉપયોગ કય  હશે તો િત કુત OMR ઉ રપ  રદ ગણીને કો ટુર ઉ રપ  ચકાસશ ેનહ  ની 

જવાબદાર  ઉમેદવારની રહશે.White Ink નો ઉપયોગ િતબિંધત છે. 

13 ઉમેદવાર પર ાની શ આતમા ંહાજર પ કની નીચેના ભાગ ુ ંઅડિધ  ુતેમજ પર ા ણૂ થયેથી પોતા ુ ંઉ રપ  

(OMRSheet),પર ાખડંના િનર ક ીને પરત સ યા બાદ જ પર ાખડં છોડવાનો રહશે.તેમ ન કરનાર ઉમેદવારને 

પર ામા ંગેરલાયક ઠરાવવામા ંઆવશે. 

14 ઉમેદવાર પર ાખડંમા ં વેશપ ,પેન અને ઓળખના રુાવા િસવાય કોઇપણ ચીજ સાથે રાખી શકશે નહ .ઉમેદવાર 

કોઇપણ ુ તક,કાગળ,સા હ ય, માટવોચ, મોબાઇલ ( વીચઓફ ક સાયલે ટમોડ કરલ હશે તો પણ) 

કલક લેુટર, ુ ુથ, ઇયરફોન િવગેર વા કોઇ પણ િવ ુ ંસાધનો રાખવા નહ .આવી વ (ુઓ) આપની પાસેથી 

મળ  આવશ ેતો, આપ ગેરલાયક ઠરશો, ઉપરાતં, આવી વ (ુઓ) જ ત કરવામા ંઆવશે અને િશ તભગંના ફોજદાર  

પગલાને પા  પણ ઠરશો. 

15 ઉમેદવાર રફકામ ુ તકામા ંકરવા ુ ંહોવાથી અલગ રફશીટ આપવામા ંઆવશે નહ .તેમજ ઉમેદવાર પોતે પણ 

રફકામ માટ અલગથી કાગળ લાવી શકશે નહ . 

16 ઉમેદવાર નકલ કરતા, ગેરર તી/ગેરિશ ત આચરતા જણાશે, તો ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરવવા ઉપરાતં, ભિવ યની 

પર ાઓમા ંબેસવા માટ િતબધં કુવા ઉપરાતં ફોજદાર  પગલા સહ તની િશ ા મક કાયવાહ ને પા  ઠરશે. 

17 કોિવડ-૨૦૧૯/૨૦૨૩ તગત ક /રાજય સરકાર ી વારા વખતોવખત બહાર પાડવામા ંઆવેલ ચુનાઓ ુ ં ુ તપણે 

પાલન કરવા ુ ંરહશે. 

18 ચેતવણીઃ- મડંળ વારા થઇ રહલ આ ભરતી યામા ંઆપ ક આપના વતી અ ય ા હત ય કત વારા મડંળ ઉપર 

અથવા મડંળના અિધકાર ીઓ/ કમચાર ીઓ ઉપર કોઇપણ તની ભલામણ, લાગવગ ક દબાણ લાવવાનો યાસ 

કરાશે તો, તેવા ઉમેદવારને મડંળ વારા ગેરલાયક ઠરાવીને િશ ા મક કાયવાહ  કરાશે 

19 ઉમેદવારોને લાચં ત/ લાલચ ક છેતરપ ડ  આચર તેવા અસામા જક ત વોથી ૂર રહવા સાવધાન કરવામા ંઆવે 

છે. 

 

 


